IS L3 verze 2020.02
(změny od verze 2020.01)

Souhrn
●

Další podání u DPN (Žádost o pobyt v cizině, o individuální vycházky, apod.).

●

Důslednější kontroly při přebírání DPN (správný pacient, zaměstnavatel, …).

●

Doplnění informace o vystaveném Podání k dennímu tisku z karty pacienta.

●

V některých přehledech DPN možnost nahlédnout na související Podání.

●

Úprava poukazu na ortopedickou pomůcku.

Změny pro uživatele
[KO] Základní údaje pacienta
●

Na formulář byla přidána nová položka Heslo pro vzdálenou komunikaci.

[APN] Přehled PN a OČR
●

Doplněna Podání:
◦

Žádost o souhlas s volbou vycházek podle akt. zdrav. stavu

◦

Žádost o souhlas s pobytem v cizině

●

V případě vystavení Podání se do denního tisku karty doplňuje informace.

●

V případě chybějícího zaměstnavatele (při přebírání DPN) lze zaměstnavatele doplnit, resp. změnit i
správce pojištění.

●

Rozšířeno varování při podezření na přebírání DPN u chybného pacienta.

●

Na základě pokynů z ČSSZ doplnění některých kontrol na datumy v DPN. Nelze tak např. vystavit
DPN s platností od zítřka.

●

Při vystavení DPN aktuálně hospitalizovanému pacientovi (na lůžkách) se promítá informace o DPN
do sesterského příjmu.

●

V přehledech PN (Výpis aktuálního stavu osob v PN, Výpis PN vystavených v období) je nová
možnost zobrazení podání k dané DPN.

●

Aktualizace samostatné příručky.

[LUP] Propouštěcí zpráva
●

Do bloku Laboratorní vyšetření, Konziliární vyšetření a Pomocná vyšetření byla přidána tlačítka pro
snadnější generaci textu.

[APR] Recepty a pomůcky
●

Poukaz na ortopedickou pomůcku:
◦

zrušeny položky skupina postižení a omezení,

◦

nová položka Úhradový limit (vyplňuje se u pomůcek s úhradovou skupinou 02.01 a s měsíčním
limitem čerpání),
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◦

položky Ink.pomůcky-historie, Čerpáno do, Úhradový limit jsou zobrazeny vždy (dříve dle parametru uživatele Poukaz na léč. a ort. pomůcku rozšířit o informace o inkont. pomůckách).

[U] Účtování
●

V cash účtu byla položka Plná úhrada předělána na Plnou úhradu stomatologického výrobku.

Změny pro správce
[SUK] Seznam účtovacích košů
●

Zrušen parametr Typ Cash.

[SC] Systém číselníky
●

V číselníku Ambul.- odborná vyšetření zavedeno autorské odborné vyšetření PL = prohlídka lé kařem.

[U] Účtování
●

Zrušení exportu faktur pro ZP do účetnictví ESO.

●

Zrušen modul regulačních poplatků:
◦

U uživatele zrušeny parametry: Místo s dotazem na regulační poplatek, Regulační poplatek vybírá sestra, Po volbě Předáno sestře zařadit do fronty,

◦

U organizace zrušeny parametry: Variabilní symbol pro reg.poplatek, Variabilní symbol pro
reg.poplatek storno, Po vytvoření hosp. reg. popl. ihned přidělit variabilní symbol,

◦

Zrušena úloha plánovače AUTLREPO,

◦

Zrušena úloha LREPO a sestava MU(7-2) Nárok na regulační poplatky za hospitalizaci.

[USN] Vykazování do registrů NZIS
●

Do registru hospitalizovaných se posílají také překlady ukončené kódem 0 (hospitalizace pokračuje).
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